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1. Po kilkunastu godzinach dojeżdżamy do Trok – dawnej stolicy Litwy, założonej przez 

Giedymina na 

początku XIV w. 

Troki położone 

są w malowniczej  

krainie jezior. 

Jesteśmy oczarowani  

Historycznym Parkiem 

Narodowym. Jeziora, 

wyspy, mosty, zamki… 

Zwiedzamy potężny 

zamek gotycki 

wzniesiony  na wyspie 

jeziora Galwe na 

przełomie XIV/XV wieku przez Wielkiego Księcia  Litewskiego Witolda..                 

Obwarowany jest murem obronnym. 

Z dziedzińca przez most zwodzony nad fosą  do stajemy się do zamku. Chętnie 

bywali tu książęta i królowie polscy. 

Książe  Witold sprowadził do 

Trok z Krymu Karaimów i 

Tatarów. 

 

 Idziemy ulicą 

kolorowych  

drewnianych 

domków coś 

przekąsić. 

Tradycyjnym 

przysmakiem karaimskim są kibiny i pierożki z mięsem. 

Próbowaliśmy. Smaczne. 

Jedziemy do Wilna na obiadokolację i nocleg. 



2. PONARY. Po śniadaniu  składamy wizytę w Ponarach pod Wilnem.  Jest to wstrząsające 

miejsce zagłady 70 tysięcy Żydów i wielu tysięcy  Polaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek 

człowiekowi 

zgotował ten los.  

 

 

 



WILNO   Pierwsze kroki z przewodniczką Polką kierujemy do kościoła św. Św. Piotra i Pawła.  

 Perła baroku. Bogato zdobiony z kryształowym 

żyrandolem i amboną w kształcie okrętu z 

podniesionym żaglem. Ściany i stiuki białego 

koloru. Gra świateł i cieni wśród rzeźb i 

płaskorzeźb tworzy religijny teatr. 

Cmentarz na Rossie – największa stara metropolia wileńska położona w 

przepięknym miejscu na wzgórzu. Do mogił idziemy między rozłożystymi 

drzewami, 

krętymi 

ścieżkami, 

które pną się w 

górę i schodzą.      

Chwila zadumy 

przy grobie 

matki Józefa 

Piłsudzkiego z 

sercem 

Marszałka . 

Spoczywają tu 

polscy żołnierze 

polegli w walce 

o Wilno w latach 

1919-1920, żołnierze AK z operacji Ostra Brama w 1944r . Mnóstwo grobów 

polskich profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, groby rodziny Piłsudzkich, 

Juliusza Słowackiego, Joachima Lelewela i wielu innych architektów, 

rzeźbiarzy , malarzy i znaczących dla kultury polskiej ludzi. Opiekę nad 

niszczejącymi grobami przejął Związek Polaków na Litwie i Komitet Opieki nad Starą 

Rossą. Piękne stare grobowce i pomniki wymagają renowacji. 



Teraz jedziemy na rozległą starówkę wileńską. Plac 

Katedralny.     W 

Katedrze znajduje się 

Kaplica Królewska 

ufundowana przez 

Kazimierza Jagiellończyka  w XVw  

Brali w niej ślub Aleksander 

Jagiellończyk, Zygmunt August z 

Barbarą Radziwiłłówną. Znajdują 

się tu szczątki Władysława IV. Prochy królewskie znajdują się 

w Mauzoleum. Dużo śladów polskości. 

Obok Katedry znajduje się dzwonnica. Tutaj w 1991r rozpoczął 

się łańcuch ludzi o długości 600km ciągnący się przez Rygę do 

Tallina. Był to wspólny czyn pokazujący Rosji konieczność  wyrwania się spod jej okupacji. 

Przechodząc obok pomnika Adama Mickiewicza – pielgrzyma i 

Muzeum naszego wieszcza docieramy do ulicy Literackiej i 

domów, w których mieszkali polscy poeci. 

 

 

 

 

Na ścianach domów ulicy Literackiej można zobaczyć nazwiska, popiersia a nawet fragmenty 

utworów przeróżnych literatów i artystów.  



Ostra Brama to jeden z najcenniejszych zabytków architektury Wilna z początku XVI wieku. Mieści 

się tu kaplica, a w niej cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Jest 

najpiękniejszym 

skarbem 

mieszkańców 

miasta. W 

1927r Madonna 

została 

ukoronowana 

dwiema 

papieskimi 

złotymi 

koronami, a w 1993r modlił się tu papież Jan Paweł II i w darze złożył 

piękne perły. Od wielu lat miejsce przy kaplicy to kościół pod gołym 

niebem. Przechodnie i turyści wyciszają się tu, wierni powtarzają: 

„Matko Miłosierna – pod Twoją obronę 

uciekamy się”. 

W Wilnie krzyżowały się różne kultury i religie. Oprócz 

kościołów katolickich znajdują się tu meczet, synagoga i 

cerkwie prawosławne. Byliśmy w cerkwi św. Ducha.  

Wilno jest miastem, w którym mieszkało i nadal mieszka 

wielu Polaków: Konstanty Ildefons Gałczyński, Bernard 

Ładysz, rodzina Maryli Rodowicz i inni. 

3. Dzisiaj mamy do przebycia 600 km. Wesołym autobusem ze szlagierami z lat 

60 i 70 tych jedziemy do Tallina. Zatrzymujemy 

się nad Bałtykiem w 

najbardziej znanym 

kurorcie Estonii  

Parnawie. Spacer po 

urokliwym miasteczku. 

4. Z hotelu jedziemy na śniadanie na promie do Helsinek. 

Pierwsze kroki z 

przewodniczką to do 

więzienia 
zamienionego na 

hotel z restauracją.  

Zdumienie. 



 

Katedra Uspienska –  położona na wzgórzu prawosławna 

cerkiew. Największa w Europie Zachodniej. 

Kościół w skale – 

wydrążony w 1968-

69r. Pomieści 

ok.1000 osób. 

Kopuła zrobiona z 

22km miedzianego 

drutu. Bardzo dobra 

akustyka i oświetlenie. 

 

Plac Senacki nad nim 

dominuje ogromna 

katedra luterańska.              W centralnym punkcie 

placu pomnik 

Aleksandra II. Wokół 

Uniwersytet, Pałac 

Rządu, Muzeum 

Historyczne. 

 

 

 

 

Park Sibeliusa 

pomnik przypomina 

abstrakcyjne organy,  

poświęcony fińskiemu 

kompozytorowi. Waży 24 tony. 

Niedaleko wzdłuż zatoki Plac Targowy – targ rybny. Parkujemy tam autobus, mamy 

czas  wolny. Helsinki są nowym (XIX w) i małym miastem. Stąd wszędzie blisko, widać 

Katedrę Uspienską, luterańską. Wszędzie elegancko, wesoło i dużo fontann i 

przestrzeni.  



5. Tallin  Najpierw udajemy się na Wzgórze Toompea czyli do Górnego Miasta, gdzie znajduje 

się  sobór św. Aleksandra – bogata cerkiew, 

symbol rusyfikacji kraju. Potem  Katedra 

Najświętszej Marii Panny, wewnątrz interesujące 

nagrobki i epitafia nagrobne 

powstałe od XIII do XVII wieku. 

Na ścianach wisi 107 herbów .                              

Jest to główny estoński kościół 

luterański.  

Z  platformy widokowej oglądamy panoramę Tallina: Zatokę 

Tallińską, starówkę z wieżami kościelnymi mury obronne zamku ze 

średniowiecznymi basztami. 

Schodzimy do Zamku i jego murów. 

Jesteśmy deszczem skąpani, ale damy radę. 

Starówka to Dolne Miasto. Na Placu 

Ratuszowym byliśmy w zabytkowej aptece. 

Kamieniczki Tallina: Trzy 

Siostry. 

   

 

Tallin zwiedzaliśmy w deszczu, przemoczeni i zmęczeni. 

Ale dużo zobaczyliśmy zabytków położonych tarasami 

na wzgórzach. 

 



6. Łotwa:     Purmała  

kurort z czasów ZSRR. Ładna 

plaża, dużo zieleni. 

  

Ryga  stolica Łotwy. Na każdym kroku dużo zabytkowych budowli, mury i 

bramy obronne, trzy 

katedry różnych 

wyznań,  Dom Czarnego 

Kota 

Trzej Bracia                                

Księżyc w parku                            Szwedzka Brama            Dom Czarnogłowych 

 

 

 

 

Zaskoczyła nas ryska secesja. 

Bogato dekorowane i dostojne 

kamienice zapierały dech w 

piersiach. Tylko te budynki stoją na opustoszałych ulicach. 

Litwa – Góra Krzyży koło Szawle   Od Powstania Listopadowego ludzie stawiali na wzgórzu 

krzyże wszystkim poległym. Władze carskie broniły stawiać ich na grobach. Odtąd stawia się 

je w różnych intencjach i wielkościach. 



7.     Polska:  Supraśl    Zielony i integracyjny wieczór w całkiem fajnym hotelu. Chciałoby się 

tutaj pobyć dłużej. Po zapakowaniu w autobusie idziemy oglądać największą multimedialną  

wystawę ikon, a potem cerkiew prawosławną. 

 

  

 

 

 

Tykocin. Spacer po zadbanej miejscowości. Tym razem zwiedzamy 

synagogę. 

 

   Jeszcze na posiłek 

regionalny – pierogi 

różnego rodzaju lub 

coś po żydowsku i 

wracamy do Szamotuł. Wycieczkowicze  zadowoleni. Byliśmy w 

czterech krajach i zwiedzaliśmy ich stolice. Humory też dopisywały! 

Do zobaczenia na następnych wyjazdach! 

 

 


